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 كلذ هبشا امو ءانهو مثو اقلتو .
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 - 2 رر ۵۴ ےہ

 . كلذ هبشا امو
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 ةيمورسللجأالا نستم
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OF ДАءالد  наزرکتت لَو ةركنلا ترشا اإ نيونت ربغب تاركذلا  

(Ууراذلا يف لجر الو :وحن ». 

 لُجَر 1 ین لو збі زارکت َبَجوَو عفرلا َبَجَو اه نا
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 يف لجر Sy : تلق Ces ڈ ناف 436(; 021 راج «У» تزرکت ناف

 هر لو зуби يف لج الو تلف бриз الو رال

 دالا باب

vars] Д1: eli 2 ЕТةرکنلاو  SN; (BS yalربغ  

 . فاضلاب شا فاضل ةَدوصَقَلا
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о Ubةدوضَلا ةَركنلاَومْلَعلا در  OSنم مضلا لع  ДЕوحن «نیونت  
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 ps . لعفلا бі ببسل سل انا کات يذلا сума ا !у :وھو

 . «كفورعم َءاغتبا «аб و ہورمعل الالجإ ديز ماقد كلوق

oe4 ۸ڈ هع ےس 8298 5 و م 8 و  ое toeو۶  

 وحن «لعفلا هعم لعف نم نايبل ركذي يذلا ,بوصنملا مسالا :وهو
 ےہ رخ get 7 ۵ 2 - هم - se يک 2 ہہوا دو

 . «ةبشخلاو ُءا ا ىوتسا» و «شيحلاو ريمالا ءاج» : كلوق

 ےس رسم .eee وش يدع В реву ماع дое سعر
p> Lalمساو .اهتاوخاو «ناک»  «ої»اهتاوخاو . AAs9 اره رکذ مدمن  

 2 2 9,877 о 5 2.87, ۔ #۶

сле,كانه تمّدقت دقف ؛ عباوتلا كلذكو  . 

oF a 2-8 я 2 ДЕИ نم تاضوُمحلا SU 

 تفاضالاب 5425 GAL ضوفم :۱عاونآ BW ٌتاَضوُفْحملا
 . ض وفخملل عباتو

 .«ماسقأ» : ةعوبطم ةخسن یف (۱)



 ۱ ةيمورلجألا نستسم

 SVD ِ.تىچچ جج ککے

 ےہ هر ہرے و و ے وع یک ل ھو یک
 УР ءنعو «ىلإو .نمب ضفخي ام :وهف فرحلاب ضوفخملا اماف

оо 29. 8 я, ۰د جے  a? . азم6 ر م  

 وآولا . یهو « مسقلا فورحبو < ماللاو فاکلاو ءابلاو « برو 639

 سلا .BB о Р ا 1 ,і Son و

 .دنمو «ذمبو «بر واوبو اتلاو ابلاو
РЕАیک  я? РЕКموم هم مهم یر  

 :نيمسف ىلع وهو «دیز مالغ» : كلوق وحنف تفاضالاب ضفخب ام اماو

 ے رو А о 7 6ة و و و ۲۳ و و و ام б" وو هو ےہ

 )31( مالغو وحن ماللاب رقي يذلاف ؛ نمب Ы امو « ماللاب да ام

 ی ي ۔ ھ8 ۔ ع е م ог от о ров كم
 . (لیدح متاخو و « جاس بابو و «زخ بوثو وحن « نمب ردقي يذلاو

 янь هللا دمحب مت **

кее ss а 









І 04 ارعأإلا مشن =_=. =  

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 !Оре دیدش لوطلا يد دمحب

 .Е دیس يبنلا -

 مسقني مك ۳0 اعونو أدح

 فس ل oh خو سه

 عبتم ورمعو ٌديز یعس :و :وحن

 м Gp مث لعفو مسا

 یلعو یتحب ارورجم ناك وأ
,2 7 8. . © 

 مكو نمو يذلاو تنأو ادو

ній ۱ 5۶ظ مس  зяб 

 ثفنا تسل :سيل یف مهلوقك

 لکو ْبرشاَو طسبناو لخدا 05

 [ : مظانلا ةمدقم]

 مالسلا

 لآ یخ

2 ۲ sti 

 راهطألا هلاو

 مظتنملا مالكلا نع يلئاَس اب

 لوقأ ام دشرلا تیده عمسا

 [: مالكلا باب - ۱]

 ىنبي هيلع يذلا ةعونو

 منغو hes 5 : هلاثم

wh - "[۳۴ لسعفلا ب  

 ُنيَسلاو ذق لخدی ام لعفلا
 bint نم ءات ae وأ
 ef و ےک < م يک

 لق :وحن قاقشا اذ ارمأ ناك وا



 We نكت يلوق ىلع سقف
 مو ملَو ولو لو لغو

 رخ الا
Ж б , 

 М يل pe بر :مهلوتك
 هفرعملا حیحصلا هيف ىرتمي ال

 انغلا وذو ,gl كلتو ادو

 ڈبکلا لاق مهبم ٍدبك فیرعت
 طقس جرذت یتم لضولا ُفلأ 3

 ,لاکشالا اَذَص كنع يلجنيل

 عراضملاو رمألا للعفو ضا

 то» اف

ідо А КИ ТУنوبغملا  

 اذبآ ريخألا ترحلا طقسأف

 لاعفال

 و الو یخ لا
 [ :ةقرعملاو ةركنلا باب - ۵]

 رکن برضف :نابرس

bis рій ш موق: д5 

 ]٦ - لاعفألا ةمسق باب :[

 ةمسق сәј ناو

gdعبار 0 ثالث : 

 سما هيف Ша ام لگن
 نم ريخألا ختف  ُهمکحو

 وکلا ىلع ىنم مال
 هلو لا الت او

Ye 

Yo 



 بتارعأآلاة حلم ملقن
ҮҘ - 

 LN تیقل تاريخلا ىلإ عساو

 ابارجلا
 ثبعلا ,Je يفاخ :اهل لق

 st ربخُم عج نون زا
 یلغتسملا غراضملا ُهْنِإف

 ٌبرضي :هیف لیئمتلاو هاوس
 الا تا تاس

 َتِيَعَو اَمَك لوقلا عو 28
 рі تاج ی : لثم

 ْحَجَر ما ايزو فا لست الو

 oa شيجتسُيَو

 Lyall َكِقطن يف يفتقت
 یرجی ًاعيمج مزجلاو بصنلاو

М; 43عراضملاو مسالا يف  

 да الب لسعفلاب نج

 LY موي يف З :لوقت
 یمر نم مزا يف كلوق اذکھُ

 اناقعلا فخ تاخ نم رمألاو

 تنوملل كرمأ نكي ناو

М)عراضملا لعفلا باب -  ] 

 اک زا همه تت نإ

 لعن لک وا ثقحلا ذق
 ُبرعُي لعف لاعفالا يف سیل

 ةعباتُملا ةعبرألا فرحأالاو

 تی :اَهل ىواحلا اهطمسَو
 يعابرلا ًاهلصأ نم اًهمضَو

Leyحتتفت هنم يهف هاوس  

 يجيو ٌديز بهذي :هلاثم

А]بارعإلا باب - ] 
 ابارعإلا ترسعت نادر ناو

ОБجلا مث منزلب  
 عام الب кн را
 ءامسالب ٌرثأتسي رجلاو

۳٣ 

۳۵ 



 فوقو الب حتفلاب بصنلاو

tlنيكستلاب ملاسلا  

ё ۳ 
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 نسييبتلل ةرسكلاب رجلاو
 [ :فرصنملا درفملا مسالا تارعإ ۔۹]

 ثفصقت ملو الئاق تجرد اذإ

 فلتخي ال هبتکت ام لشمك

 ًاديص fia Sle ٌدلاخَو

 هتفرع دق ماللاب نکن نإوأ

 لا زغلاك At لبتاو

 ٌفرصنملا َديرفلا مسالا نونو

 САУЫ نم بوصنملا یلع فقو

 ًاديز فاضا ذقورمع :لوقت

 هتفضآ ْنِإ نیونتلا طقستو
 يلاولا مال ءاج :هلاثم
 [ : ةفاضملا ةلتعملا ةتسلا ءامسألا : لصف - 1
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 ىوارو ملاع لک لوق يف
Keeٌفرتعاو فرعاف ءايلاب  

 انامثُع وُمَحَو 5,55 وذو
 ASH يذ ظفح ىلاقم ظفحاف

 فنتکملا لالتعالا Gy < نه

 رجلاو اهعفر يف 2942

 اًبذهملا یضاقلا تيقل :وحن

 اصوصخ هرجو هعفر يف

р 424واولاب  

Collاي اهيف  tetفلالاب  
 انارمع وبأو كوخأ : يهو

 ءامسالا سداس گونه مم

 [: ةلعلا فورخ باب - ۱۱]

 فلالاو ًاعيمج ُءايلاو ٌواولاو
 ] صوقنملا مسالا بارعإ - ۱۲]

 يرشتسملا Jy يضاقلا يف ۂایلاو

аام اذإ ءايلا  Lia 

 اضوقنملا رکنملا نونو

 رس
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 Е تارسعالا ةحلم میس ;
 EE нн ا

 عنام ا tl ىلإ عزفاو

 ىجت روسکم دعب ءاي لكو |

 ةفرعملا يفاص مهف ىنَع ةمهفاف

 رکد اذإ را يماسألا نم

 55 وأ یحرک وأ ایک وأ

Дفلتؤملا مالكلا فيراصت  

 al اناک نادرا كلو فک
 ءارم الو لاكشإ ريغب

 نیدیلا Gules لا
 зай ربجل ديرافملا ّنِم

 يجنشلا + ا يف لعفت اذکهو

 е تدرو ام اذا اذه

 ( М:روصقملا مسالا بارسع| [

 pai 35 امیف بارعالل سيلو

Ыىسومو ٰییحی  ШАМ» 

 ثلتخی ال اهرخآ هذهف
 [ : ینشملا بارعإ- ۱6]
 فلاألاب ا عفرو

8 о“ 

 ءايلاب هرجو هبصنو
о. of 

Ne]لسا را سوا  

 ہدئاز يهانتلا دعب یتآ من

feaعمجلا يف نوبطاخلا يناجش :  

Виانه اوناک له َنيديزلا نع  
Я Я "ооو . ر ةو  

 رسكت ىنثم لك يف نونلاو

cal, aهفاصرلا ينكاس  

 هدحاو هيف io عمج ;LS و

 عبت نونلاو واولاب ةعفرف

 ءايلاب هرو

 ینم يف نیلزانلا يح :لوقت
Ly,رکذت ذإ ةحوتفم  

bis,يف نائونلا  ау 

а 3 А 

 ةسقبو
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16 
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є рн в عسسماسج 

 عونرلا دسألاك تايبألاو

 يباوص عبتاو يلاقم عمساف

 فص ليق ام اذإ Ga فرحأب

 الخز اشاخ من Ley نع
Ulادیشر نكت اهظفحاف  

 ربغ ةنمام نود نامزلا نم
 انب رم ws لبع برو

 کن الإ مسالا اهلي الو

 يواجب بكارو : مهلوقک

о 8ءابتشا  

 الب Com ادا

 ст دوا رض فارما ۹1

 هدئاز 45 هيف حج 5;

бرسكلاب  
 [ :ريسكتلا عمج بارعإ ۔۱۷]

 | ہجر 2

 عومجلا يف رسکام لكو

 ۲ رجلا فورح باب - ]

 فرصنملا حیحصلا مسالا يف رجلاو

 اديز ام اذإ فاكلاو ءابلاو

а) 

 بارعإلا

 зак امی دم مث bal بر

. А 

 انموي دم ,с :لوقت
й 2 П 7 of. 5 я 

 ہردرصم ادبأ ینا برو

 واولا لعب رمضت ةرا نو

ie eee косо й مسقلا ءاب مسالا رجت من 

 هللا مساب ءاتلا صخت نکل
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۸۰ 
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 هات يبآ راد : مهلوتک

 مامت ىبأ دبع :یتآ وحن
 اذو 3{ سقف تیز انم :تلق

 ىدل تئش ناو دیز ندل : لثم

shh ә Osلكو  
 ارم الب اهسكعو ةنميو

 53 о اهاور تش ملک يف

А0 А У 
- С; Ss 

 ربكم
a 7 

 دبعاو

 ابآ هنع رابخأالو هعفراف

а)ٌريخ  аلداع  

 لبو لهو che ىلع نکل

 معنملا ميركلا نی : مهلوقك

 ؟فرصنملا 22 یداغلا اهيأو

 ارملا كنع ْعَدَو ّبصنلا هلوأف

 [:ةفاضإلا باہ - ۰1

 ةفاضإلاب مسالا رجب 13

 ماللا ىنعمب يتأت ةراتف

 اذإ 4 ىنعمب gt ةرانو

 Е فاضملا يفو

Leyلس وذو ٌناحبس  

Сاروو قوف تسلا تاهجلا مث  

 یوسو ضعبو ريغ اذکهژ

етةيربخلا  :] 

 اربخُم هنع تنك ام مكب ررجاو

дубيدي هتدافأ لام مك  

 [ :ربسخلاو أدتبملا باب - ۲۲]
 ادتبم مساب قطنلا تحتف نإو

 لفاع ٌديز كلذ نم :لوقت

 لخد یتم US لوحي ال

 [:ربسخلا ميدقت لصف - ۲۳]
йо 

 مدعو
Я 

 اربخلا فا ےس 7 نإو

 بارعإلة حلممظن ;
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 نوتللا عماج
 ¢ ہک

 ًادغ ريسلاو ِتبّسلا موي موصلاو ادعق ورمع فلخ ;A :لوقت ٥

 о شب راذلا ءانف ىفو
ге 8 ; 9 $ 5 г 

 اعم بصنلاو عفرلا زيجا دقو

 هتبرض ٌدلاخَو
 Е هيلع تلد امهالك

 ءانبلا ملاس لعف بيقع

 لداعلا راجو ءاملا یرج :وحن

 سلاج ريمألا نیا :لقت ناو
 اعفر دق سئامو سلاجف

 [:لاغ۔۔۔۔تشالا ۔٤]

 هتمل دی ЯТ نإ اذكهو

 بصنلاو زئاج هيف عفرلاف
 [ :لعافلا تاب - ۲۵]

й лі اس اك 
 لعافلا وهف برعت دا هعنراف

 ( - Уهثينأتو هريكذتو لعافلا عم لففلا دارفإ لصف [ :

 هعاّسلا لاجرلا راس :مهلوقک

 ءاتشلا Le تکتشا :وحن

 يقيقح Ut ام لب
 هکتار دنه قا تقلطناو

 هلازغلا تلبقأ 15 : لثم يف

 ةلعاف مسي مل Lad عفزلاب

 ,ىلاولا ذهع بتکی مهلوقك
 فقت الو ىدتبت َنیح هرسكاف

 ةعامجلا عم لعفل 223;

 Lh هيلع دزف LS ناو

Bsقيقحتلا ىلع ءاتلا  

 را داعس تءاج : مهلوقک

 Ul الب ءاثلا 5.59

 [ةلعاف مسی ملام باب - 7

Айةلئاق درب ال ءاضن  

 зак ت3
0рيئالثلا ينا نكي  З 



 ي _ارسعإلا سحلسم مسظن
)9( = 

 ماعطلاو ماشلا تیز ليكو

Lt ЕТЕ: 

 لماعلا جارخلا یفوتسا دق :وحن
  раىلوأ وهف لعافلا

 برشیو ىقس :لثم هلوعفم

 نسيفلتلا يف نيلوعفم بص
Si,اًحصان راشتسملا تدجو  

 اقیدص ادلاخ يل ىرأ الو
8 

 تن قت تي و

 La العف ناک ول امك 5 وه

 لاح لكب gas اذإ بصناو

одهوخأ ىرتشي :لش  

alنافيضلا مركب :لثب  

 لعفلا قاقتشا حاص اي ُهنمو

 اًبرض ادیز تبرض :مهلوق يف

 مالغلاو Sy عیب
ТА]4— لوعفملا تاب - :[ 

Calاجو 055 لوعفملل  
bagلعافلا  

 ىلعي یسوُم ملک :لقت او

 : [اهتاوخأو نظ باب - ۲۹]

ai Lt لمن لک 

 هلع 78

 ًاحئال لالهلا تلخ دق :لوقت

 اقيفر ارماع نظا اُ

 تسع يف منصت اذكهو

 [:نونملا لعافلا مسا لمع باب -۳۰]

 هوبآ رتشم دیز :لوقت

 [ : ةيردصملا ىلع بصنلا باب - ۳۱]

 jel ols لصألا ردصملاو

 Lal اهلا هل تعا

 : لوقت ۱۳۰



 نو لا ع ماج

CL ذدعلو ils 

Ca ىشغي نم برضلا Ш برضاو 
 هسبحاو  зн бهدبع ٍديز

 ريخاف ًاعوطو اعمس : مهلوقک
LS ےل ًاعدج Les ناو 
  justlyذا املا 25

 هلعف دق يذلا لعفلاب هبصناف

 هسنج ريغ لعفلا سنج نکل
 هاوهت ام تلعف مل : باوج

Ё . 2 Аرذلا ةاغتبا رحبلا يف تصغو  

 مالم الب بصناف عم ماقم

 اباشخألاو هایملا توتساو

 فداصت اذه ىلع سقف

 ينابملاو عضولا فالتخا ىلع

 Фі bye dell تبرض :وحن

 ةدلج َنيعبرأ رمخلا يف هذلجاو

 ردصملا ۳ ےک امبرو

 ايعرو هل 2. :هلثمو

 ًاضكر ٌريمألا ءاج دق :ةنمو

 [ : هل لوعفملا تاب - ۳۲]

 هل لوعفملا يف ككقطن یرج ناو

 هسفن يف ردصم يرمعل وهو

 هارت نأ لاوحالا بلاغو

 И فوخ كتر دق : لوقت

 [ :ةعم لوعفملا باب -

 مالکلا يف اولا تمقآ ناو

 اًبابجلاو ُدربلا ءاج :لوقت

lyتعنص  glیدغسو  

 [ :زییمتلاو لاحلا باب - 8(

оنابوصنم زييمتلاو  

 ةلضف ءاج نيعونلا الك من

СУ am 

 “JI 0 َ و 9

  ۱۳۵تالالاو فصولا ميقا لوو



== (ГУ) 

 ِلاعفألا نم یتا هتدجو

 يف فيك ٌباوج  Sieلأس نم
 ابطاخ ظاکع يف سف ماقو

 هتعبو  poادعاصف

 уа يوذ نم عت يكل

 ديلا عورذمو ليكلاو نزولاو

 ةرهظتو ۂرکذت نأ لبق نم

 ادبع نوعبرأو ةسمخو

 الخن بيرج ريغ هل امو

у;الدب هنم راڈلا ذبع  

 اضرع كنم ٌرهطأ حلاصو

 انيدلا تیضق ذا اسفن تطو

 اًمسلا یوحت ابكوك مک ру بصناف

 DEI مسا يف ترظن اذإ نکل

Зلقع نم رابتعا دنع یری  

 ابکار ٌريمألا ءاج :هلاثم

 اًدعاق ءانفلا يف اذ نم هنمو

то)زييسسمتلا لصف - : ] 

 زییمتلا ًةفرعم ذرت ناو

уددعلا دعب  

 هرمضم هيف ترکن اذإ ْنمو

 ادبز ِناونم يدنع لء:وفت
that Зіالخ عاصب  

 ] als} حدملا بيلاسأ - "5]

 الجر ڈیز معن Ка هنمو

Ныعيقبلا ضرأ  
 Lye بايإلاب تررق ذقو

 [ : ةيماهفتسالا (مسک» باب ۔۳۷]

 امهفتسم اهب تئج اذإ مكو

 بارعإلة حلممظن ۲

۱9۰ 



 نو لا عماج

 هنكمأ فرظو pl عم ىرجي
 Sy اذهب فرشلا ربتعاف

 اناج й اھت تان
 دبعم تحت GLY سرفلاو

фрةاقلت  Callلهنُملا  

 برقاو هنم داف ٌورمع مو

 هرم رهن ّيقرش هلخنو

 هفلخو هرثإو

 مث دعب نسب اه
ПНО вمین سیمخلا  

a 

OA с 

 بصنيلف هدنع مالكلا من

 ادعد ЛК تماقو

дау yiبارعإلا يف  
 مرحلا الإ نمألا لحم لهو

 هارجم یرج ام عفرأو هعفراف

 ىنغم قارعلا لا له :لوقت

 МЫ بصناف سيل وأ الخ ام وا

 [ : فرظلا باب - ۳۸]

 هنمزآ فرظف ناعون فرظلاو

 ىف رامضا ىلع Span لكلاو
 ut 25 ماص :لوقت

Obsدجسملا حطس قوف ٌديز  

па)یلصعلا ةنمُي ثبه  
 Ш نود ةضفلا ةميقو

 رصبلا ضيف р هراذو

цу cst 15,ہدصبو  

 رمتسي С اهيف دنعو

Luhرمضت ال يف َتفداص  
 [ :ءانثتسالا باب - ۔۹]

 بجوُم Сам ام لکو
dyءاج  pilادعس لإ  

 باجيإلا ىوس اميف نکی نإ

 مركلا الإ pall ام :لوقت

 هللا У تر У : لقت نإو

 ىنثتسملا مد ام اذإ .ٌبصناو

 اذغ امب Li نكت ناو

CA = 



 ще بارصعرا:تتحلسم ظن ;

 ةيلوتسملا ةفاضإلا ىلع ترج

 اهب ئنثتسي <a الإ مسا لثم

 هركذ اميف كمال : مهلوقک

 ضب كيبال ال :لفو غفراف
 بصت هيف بارعالا رياغ وأ

 الا الو ;Coe Ў هيف

Еسکعلاو زاج  Sasلعفاف  _ 

 امیرقت الو اڈر فخت الو

 اطس َنيح هفیس ٌدح 0;

 نادبألا يف ثّدحت ةهاع وأ
 ثادحألاو ناولألاب تئا مت

 PG ةملظ شا امو

 ادیت ااغ ا انا ل

 ةينثتسم اهب تئج نإ ٌريغو

мاهبارعإ يف مکحت  
 [:ةييفانلا ال باب - ]٠٤

 رکن لک .يفنلا يف الب بصناو
 ضرتعُم امهنيب 15 ناو

о»بصناو ًایفن ترّرك اذإ  

 ,je У عب ال :(,5

 لوألا م حتفو يناثلا يف عفرلاو

 انج ib bes ناو

 [:بجعتلا باب - 3

 بجعتلا يف و ءامسالا ف

фудتب نسحا ام  

 ناولألا نم تبجعت ناو

 يثالثلا نم الصف اهل نباف

 ( ЄМءارسغالا باب : [

 سبتلم ريغ ءارغالا يف ٌبصنلاو

۸۰ 
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 نو تلم عماج |

 هرهظت ال ىذلا لعفلا ضوع ْنَع

 هللا دابع هللا هللا

 ءابنألا عفترت امك اهب

 "И او 9

 AS ىحصفلا ةروهشملا ةغللاو

 فلحلا دعبو لوقلا عم يتأت
 اهتاذ يف اهلضف نيبتسيل
Яعار از نأ تسييس  

 ملاع اهوبأل ica ناو

Уفورظلاو رورجملا عم  

Of,رماع دنع  Je 

 فرعاف 51 Lal عفرلاف
Яو  

 لزی ملو یتفلا كفنا امو ناك

 [ :ريذحتلا تاب - 617(

  чазيذلا مسإلا 55
GMI بطاخلا لاقم لٹم 

 ] 44:اهتاوخأو نإ تاب [

 تن  бійمنا

 اتیلمآ وأ تيوَر اذإ يهو

 رب کل مث ناك عد ۰
 فرح الا ما ةرسکلاب ناو

 اهتالومعمب صضخت ماللاو

E ريمألا ۳ ray 

 مداقل ادلاخ نإ : ليقو

 فورحلا ربخ مدقت الو ۲۰ ۵

 الام دیزل Зі : مهلوقک

 فرحألا يذه دعب ام ذرت ناو
 رهظآ لعل تیل يف نی

 [ : اهتاوخأو «ناک» باب - £0(
я 70 1 5  

 لمعلا ىف ىخا اي نإ سكعو

С) аа 
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 ىحضأ مث تاب مث لظو
 حضتملا ينايب هقفاف ءىتف امو

 اهنع غيزت نأ تیده رذحاو

 ابتاع يلع وبأ لزی ملو

 مني مل ارهاس ٌديز تابو

 اراتخا ام لقيلف

 لئاسلا ىحضأ بابلاب )553

 ربخ ىلإ اهل cos تسلف
 ثدح اهانعمو ثءاج ІЗ اهب

 رقتحملاب یتفلا سيل : مهلوقک

2 

 تامدقم
2 

 abl زاجحلا ناکُس لوق ىف

 isle saad : مهلوقك

 ايه تفش ناو يأ وأ ةزمه وأ

 ةرشلا е امها =

 ہرخآ مضو هنونت الق

 . دیمعلا ايا ا او

 ءادرلا ٌبحاصاُي :مهلوقك

 ىسمأ مث حبصا اذكهو

 خرب ام مث سیل مث زاصو
 اهنظفحاف مادام اهتحخأو

 انکار ٌريمألا ناك 25 :لوقت

 el ادیدش دربلا

 ارابخألا لعجی of دري نمو

deلئاو ًاحمس ناک دق  

 رطملا ناك دق موقاي : لقت ناو

 Lu نم لک نصب اذکهو

 ربخلا يف سیلب صتخت ۂابلاو
еч]ةيفانلا ام : لصف  : ] 

UGةبصانلا سیلک يفنت يتلا  

 اقفاوم رماع ام : مهلوقف

£V]ءادسنلا تاب - :] 

 GL وأ ايب وعدت نم دانو

ду Ҹа),ہرکنلا دانت نإ  

lyةرهتشُم ةفرعم نكي  

 ديعبم انآ dee ای :لوقت
 ءادنلا یف !Glad بصنتو

 | بارعإلا 1 شن ۳

۳۱۰ 
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 0 لا عسسماسج

 يمالغ ای :لوف مالغ اي يف

 ءاهلاب اهحتف دعب فقولاو

 ةيناطلس یلع ِفقولا يف ءاهلاک
 ام ىلع اترسح اي :اولت امك

 يئاعُد ٌبجتسا بر : مهلوقک

 اذهاي عنتمم اي فذحف

 ادرفنملا ةفرعملا هب صصخاف

У;همسر نع يقب ام ريغت  

 اا دات ف لوف ایک

 ميملا مصب ماعاي ليقف

 ,لوفعم نمو نالعف نزو نم

 سقو مهفاف صنم ای هلثمو

Kt У,ءاه نم الخ  

 لجرلا اذه نم Cal ةبه يف

 (зма اَمِإَو ناوھتل ام

әуهللاا ىّدبتت 0  

 ماهفألا يوذ Le زئاجو

 ءايلا يذه ةحتف اوزوجو

 هیمالغ ىلع فقولا يف ءاهلاو

 امالغ اي هيف موق لاقو

Gis;اي  зуыءادنلا يف  

РТای وأ هذه اي  

 [: ميخرتلا باب -

 اًدنلا لاح يف ميخرتلا اشت ناو
- - & о, . 

 اًعمسا ماع 05 а اي لوقت ٥
 ميخرتلا يف مضلا ٌريجأ دقو

dhلوفغ الب نيفرح . 

 سلجا ورمای ناورم يف لوقت

 ءادنلا يف دنه مخرت ال
 je te tel نكي ناو

 حاَصاَي :بحاص يف 09
 | [ :ريغصتلا باب - £4[

 رقتحملا مسالا ريغصت درت نو
 هثداحلا يذهل هادبم مضف

 قفا

£A] 

۳:۰ 



 یتآ eh js ٠ اذكهو

ДАامك  Gabهتفصو ول  
 ةرينم  هران :لوقت امك

РР 20,5  

Culهعمج لصا  ЧАЛ 

 لجیوُر : لجار يف مهلوقک
 فقت الو taf ءاي هلقاف

 تحمس هب ريثيند مکو
 یمحلا نيحارس : عمجلا يف لوقت
 فرصني ال sil ناريكس الو

 ركذ ام هقفاو تايسادسلا هب

Spىتح هلصا  Synفصتنم  

 ههيوش :اهترغص Of ةاشلاو

je هارت ام وأ а 

 مهتناو لئاس كلوق اهغومجم

 قزیرم قزترم يفو مهناف

с جرختسم A يفو 
 ِضیھملا Ae ربجلاو

 ىتفاي سيلف : سلف يف لوقت

 ةتفدرأ ps نكي 0(

 هريود ىلع رانلا رغصف

 بیوب :لقف بابل رغصو

 Spf ُهعمج باب نا

 لعیوف هریغصت لعافو

 لأ هینا دعب نم ذجت ناو

 تحبذ ليزغ مک :لوقت
фіاک ناحرسل نيحيرس  

 ثلالا َناميثع يف ریخت الو
 ربتعاف نا رفیعز اذکهو

 SIF ناك ام فوذحملا ىلإ دراو

це рمنش  
 [ :ةدئازلا فورحلا :لصف]
 لقثتسي ام ريغصتلا يف قلاو

 ملکلا يف ازت يتلا ٌفرحألاو

 Erie لجرفس يف ليقو
Зіضيوعتلل ۂءایلا ازت  

 با اة حلم ظن

° 

Yor 



 اتشلا لصف ىلإ جیریفسلا ابخاو
 ایذللا هلخمو اد ريغصت

фа تک ы as 
 لصالا عبتاف  fayاذش ام

 بسنلا ءاي هقحلت ةدلب وأ

 فرعاف هيلإ بوسنم لك نم
 р р لوقت امک

 ىتم نزو ىلع وأ ایند نزو وأ

 ىوان نم عدو ٰیرام نم ,صاعو

 قبوم يويند وهل لکو

 ,لاعف ىلإ هيهاضي نمو

elyلوآلا بارعا َنبرعي  

 ًاركنم  اهفوصوم
 انوعمجأ جاجحلا لبقأو

 فیعضلا كلئاس Ge فطعاو

 يلاعملل مساو بی مهلك

бы д 

 ىذحي لاثمب اذه سيلو

 ظ :Г تاب - 6۱]

 ُبرعلا يف مسا ىلإ بوسنم لكو

 فقوت الب ءاهلا فذحتو

 یرکبلا یتفلا ءاج دق لوقت

 ىتف نزو ىلع امم نكي ناو

 اواو ريخألا فرحلا لدباف

 قرعم يولع اذه و,
 .لاقبلاك ةفرحلا اخأ بسنأو

тعيباوتلا  :] 

 لدبلاو ًاضيأ ٌديكوتلاو فطعلاو

ЈА;ةفصلا یهاض اذإ فصولا  

 انوجملاو су is لوقت

 فيرظ фо ديزب ررمأو

 لاعفألا يف لخدی دق فطعلاو

۳۹۵ 

۳۷۵ 
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 ةرطسم

 لبو eh وأ مث یتحو الو

АЕ53 ف رييختلا يف  

 ةروثأم

 فلتخی ال هبصنك هرجف

 fend يذلا لعفلا ههبشل
 تايشلا يف رمحأ مهلوقك
 ٰیرکذ لاثم وأ ایند نزو وأ

 wal ام ЕРИ ىّلعف

 ءايمنأو ءانسح 5 لثمك

 ,А ءانسح لٹمک

 فرصنی سیلف يسامخ وهو

 ,لاكشإ الب ريناد وحن

 فرصنم ريغ فرع اذإ وهف

byبنی تنا  ofداعس  

 دعس فرصك CLS نإ ةفرصاف

 [ :باطعلا فورح باب - ۵۳]

 ape ًاعيمج فطعلا 951
 لهملل مثو ءافلاو واولا

 رسک نإ اماو 09 اهدعبو
Ob. обالام  [ib pay 

 ٌفرصني الام ِءامسألا يفو اذه

 لخدم هيف نیونتلل سیلو
 تافصلا يف لعفأ هلام

 ٰیرکس لاثم نزولا يف َءاج وأ
 ihe يذلا نالعف نزو وأ

 ءالعفأو ءالعف

 ءالعفأو َءالعف نزو وأ

 ددعلا يف تالو ىتثم ,لثم وأ
Jsعمج  cat Д8 in 

 ,لاثملا يف داز نإ اذكهو

 نزو وأ

 فرصنت تسيل ٌعاونألا هذهف

 فلا الب هنأت ام لکو
 ٌداوجلا ةحلط اذه :لوقت

 دعدك ًاففخُم نکی ناو

ҮЛе 

YAO 



 نو لا مس ماج

 لصف ريغب مكحلا يف هارجم

 ٌبرضت لثم Cas : مهلوقو

 لَحُر :لثم افرعم فرصنی مل
 اليعامسإو مکحلا يف كاذك

 ابرك يدعم تیر : مهلوقک

 انايحأ sb فالتخا یلع

 Use ىلع هللا ةمحرو

 فرص اهنم ًارکنُم یتا امو

 مالم اهفراص ىلع امف

 عامّسلا يف نثج عاقب ال
helرجحو قبادو  

 ٌفرصني الام رعاشلا فرصی نأ

 А 2.8 دودعملا ىلإ رظناف
 هتشملا ثنؤملا مم فذحاو

 د 0 і 4 2, و

 دقو قونلا نم اعست اهل ممزاو

 اًبرعُي ال نأ ٌبجوتسا يذلا وهو

 لعفلا نزوب ءاج ام رجاو

 تهذأ За دمحأ : مهلوقف ۲۰

 уз ىلإ العاف تلدع ناو

 ال یئاکیم :لشم يمجعالاو

 ابكر َنیح نامسالا اذکهو

 انالعف ىلع ءاج ام هنمو

 فرصنت ال Cie نإ هذهف
 مالو cat Wile ناو

 ةفاضالاب فرصت اذکهو

 .عاقبلا نم افورصم سیلو

 ردبو ینمو نینح :لثم ۳

 فلصلا رعشلا ةعنص يف ژئاجو

Shy 00]ددعلا :] 
 ЗАА يف دوقعلاب تقطن ناو

 رکذملا مم ءاهلا تبثاف

 а باوثأ ةسمخ ۳ : لوقت

 фа sil 55 او

65 зи 
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 ثرتكت الو يناثلا رخاب

й « igs З 
 ءافيتسا ىَلَعَو راصتخا ىلع

 ]: Муч عراضملا لعفلا ب

 رب боб کو

۳ 

 رجلا مال سکت ام لٹمک

 يفنلاو ًاعم ضرعلاو رمألاو
 یت ینأو Side نیأو

 .عنملا BF رومأملا بلط يف
 لکو
 iss وأ امئاق Ју ْنلو

 ةماميلا fost یتح ترسو

 املستل ىوهلا ٌبابسأ صاعو

 اتش 15 كيلع ان
 هلفرأف ىنغلا رنک يل تيلو

 Гаа 8,25 pales الو

 كمرتحأ اذإ sl : هل لقف

fayابتک  

 ЕИ عم ءاهلا قحلأف

Si,ءامسألا یف لوقلا یهانت  

оч]بصاون باب -  
 цій bys خرش نا 5

 iy نأ pe لعفلا ٌبصنتف
Cuaميلسلاك ُلتعملا يف  

 رسكلاب ىدتبت نیح ماللاو

Malyيهنلا ٌباوج ثءاج نإ  

 ىتف لهو يل تيل باوج يفو

 عمجلا ىنعمب تءاج نإ واولاو

Cae,ىتحو وأب لعفلا  

 as نأ یتفای ىغبأ :لوقت

 همارکلا يئيلوت ی

 LS ام BSS ملعلا سبتقاو

 ابعتتف الهاجب رامت الو
 هدصقأف صلخم ٌقيدص لهو

 ىرقلا فانصاب ذتلتف 555

2 

 حو

 ; я ۶ огоمس ©

 كمرح یشغأس ينإ : لقي نمو

 بارعألا ةحلم م ظن ;
беسم  ЕЛЕناس  ен RRا کک  

۳۹۰ 
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 نوستلا عسسماج

 يلاثمت ىَلَع Lu اهتلثم
 فلتخت У اهنوکس یلع یه

є 

 دوعولا جئاتن یری یتخ

 ينابملا نالعفيو

 انيلعفت АЛ اي تنأو

 a Чаші د
 نوكسلا رهظيل اهبصن یف

 اقرتفي op ءامسلا اًدقرفو

 اوُملسي اميك زافکلا اولتاقو

 يدصلا эл يذلا لصولاب ڈنھای

 فرعاف

рيهنلا يف الو رمألا يف  

 املأ یاس ذزي ْنَمَو
е 5;لاق اذإ  ja 

 دوی نم لصاویلف دوي نم

 مالسلاو رسکلا ريغ سيلف

 یا نكي مل :هلثمو

 الأ اذهاي ضّرَعلا يف :هل لقو

ау кіلامفألا  
орتل لعفلا ةمتاخ نكت  

 دوُعسلا gl یضرب J :لوقت
ом)ةّسمخلا لاعفالا لصف -  : ] 

 فرطلا ра فذحت ةسمخو

 نالعفت -ريخلا تيقل - یهو

 نا اهنم

 اقلطنت نل :نيديزلل لوقت

 اوُمنغت یتح موق ای اودهاجز
 يدَعست یتح شيعلا Coles ْنلو

OA]مزاو جلا - : ] 

7 е з 9 ٠ 

 فدلصحی هلهف

 يفنلا يف oh لعفلا مزجيو ۰
byامل اضیا مزجلا فورح  

Ub;درو ْنَم عم ذري امل  

 مالو af СЕ نإو

CA om 

у ۳:۵ 



 ; аبااعإلة حلم مسن |

 اکڑ =

 افذحلا همسف لعفلا رخآ وأ

 لا لخت الو ملع الب لقت
 ىم يف دقنب МОЗ ال
 يبسح : يل фіз یزاجیاب عنقاف

 ءارتما الب نيلعف مزجت

Lat а:امو  Wily 
 80 تاودالا ٌميمج ظفحاف

Lal,م ايأ اولت امك  

Аيقاوبلاب عنصت  
 يلآللا ةموظنم اهتولج
 تيغلأ ام روكذملا ىلع سقو

 مسر , عضو ىلع gt وه ام
 JA مکو party نکلو ذمو

deْنبتساو مهفاف دعب امو  
fol ВІДА اًهظفحاف طقو 

 ,US اهيف لتعملا 5 ناو

 و ذوب الو سات ال :لوقت
 انع 355 الف دیزاپ تنأو

бبصنلا لثم ةسمخلا يف  

КЕЕ 
 ءازجلاو طرشلا يف Oy اذه ۰

 امهمو о يا اهولتو

be оیتمو یناو  

 Ul اولاقف ام موق دارو
 اذشر فداصت جرخت نإ :لوقت

 قافتاب هرزا رزي نمو ٥

 لامفألا مزاوج هذهف

 تيلمأ ام Л تیقو ظفحاف

 ret] باب ۔٦٦]

 ملا ضعب يف نا ملعت مث
 BL GS ذإ نم اونکسف

pay ۰نم ةياغلا يف  Зْنِمَو  
я 8», 8. 21 3 

 نحن مث ذنم مٿ
 4 ”г سس

 ثيحو



 نو لا عماج ۱

 20 برو ناتشز فيك

 je َنيح امهنم لک 7

 نطفلا دنع ابرعم زاص رغُص
 ءانبلا یفو رسکلا 9 سمأک

 املا يف ,сш ماذح : اولاق

 .لاحب رغم هل امف

 my 950 ال نحوي
 نسلالا ىف ةرئاد ةلئاج

ДЕةركذأ ام عمتساف ءاوس  

руبارعالا مئادب  

 نسحو اهب ْنظلا نسحاو
 العو هيف بیع ال ْنَم لج دق

 یلوملا معنو ىلوأ ام معنف

eas бدمحم  
 راهنلا نم لیللا خلسنا

(9 7) = 

 يفو نايأو نی حتفلاو

 ہَعلا نم اوُبکراَم اونب ذقو

Ор رسکلا ىَلَع ینبم о) 

May le يا ريجو ۵ 
 ام لثم SI : برحلا يف ليقو

 .لاعفألا يف Sha ينب دقو

 os ّنحرسی قونلا :ُهنم لوقت

 ینب اهل ةلثمأ ہذھف

 هرخآ نوكي ди لکو ۳۷۰

 [:مظنلاةمتاخ]

aly ЖОРЖبارعالا ] 
 نسحتسملا اهيلإ رظناف
 اللخلا 15 ابيع Ас ناو

 ىلوأ ام یلع هلل ٌدمحلاو

 دمّصلا دمخ de DLAI مع ٥

а;رايخألا لضافألا  

 Grey هباحصأ ىلع مث ۷

 [ هللا دمحب تمت ]



 سرهفلا

 عوضوملا

 وحنلا يف ةيمورجالا نتم - تم - ۱

ої 

 بارعإلا ةحلم _ 4 ۲


